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V tednu pred kulturnim praznikom so naši vremenarji napovedali rdeči alarm in z njim neobvladljive 
snežne padavine, nato so po širni Sloveniji za petek, 6. februarja, že dan prej v večini šol odpovedali pouk. Po 
dolini so kar po vrsti odpovedovali petkove proslave ... Zloglasni petek je prišel, otroci so seveda z veseljem 
ostali doma, snega pa še vse dopoldne ni bilo niti za vzorec. Potem smo še do sobote zjutraj pogledovali v 
nebo in prosili za sneg, da opravičimo paniko in napako vremenarjev. Malo sta napovedano dramo opravičili 
Primorska in Dolenjska, a pri nas pri opravičilu nismo prišli niti do 'O'.

Pri poročilih so se potem vrstile izjave razočaranih prevoznikov in predstavnikov gospodarstva o veliki 
gospodarski škodi, ker se je transport ustavil ... Šole bodo nadomeščale ob sobotah, da ne omenjamo cirkusa 
organizatorjev prireditev z odpovedmi. Jaz pa sem v tem zmedenem času spet razmišljala, da sem zgrešila 
poklic. 

Mislite, da je že prepozno, da bi postala vremenarka? Stvar je zanimiva, za večino precej nepoznana, tako 
da si gospodar tematike v vsakem trenutku. Če napoveš prav, ljudje pravijo: "Zdaj pa že vedno točno napo-
vejo." Če napoveš narobe: "Pa saj vedno ne moreš vsega zadeti, narava je nepredvidljiva." Najbolje je, da ne 
odgovarjaš za napačnost napovedi, govorim o gospodarski škodi in vsem, kar potegne za sabo. Pa pri plači 
se ti najbrž nič ne pozna (in najbrž ne govorim o povprečni ali celo minimalni plači), vsaj ne v skladu z raz-
sežnostmi posledic.

Saj ne rečem, da mi delo novinarke, odgovorne urednice ni všeč. Če mi ne bi bilo, tega najbrž ne bi delala, 
ker zahteva hudo trdo kožo, jekleno in pokončno hrbtenico, hudi raztegljiv delovni čas ter izpostavljenost. 
Res pa je, kot že iz naziva odgovorna urednica sledi, da moraš tudi v resnici odgovarjati, in to za vsako obja-
vljeno besedo. Piše v zakonu. Ali imajo vremenarji tak zakon? Pa lahko v miru opravljajo svoj poklic.

No, zame to ne velja. V redu, pač narava dela. Ampak, zakaj se zdi nekaterim čudno, da pri svojem delu 
spoštujem zakonodajo, pravila, strokovna in tehnična, ter predpisane roke, ki veljajo za vse enako. Če poe-
nostavim, da skratka opravljam svoje delo tako, kot "mi piše". Z veseljem pa ugotavljam, da je naš poklic k 
sreči eden izmed redkih, ki mu isti zakon kot odgovornost skozi neodvisnost in samostojnost predpisuje tudi 
eksplicitno spoštovanje moči argumenta in ne argumenta moči. No, kljub temu se moramo zato, kar itak 
predpisuje zakon, vedno znova boriti. Imajo nas radi, da zapišemo in pridemo, ko se pohvalijo, a drugič, ko 
vprašamo v interesu javnosti, bi nas bilo najbolje ukiniti.

In ko sem že pri poklicu in novinarski stroki, bi rada še nekaj razjasnila, kar pogojuje tudi delo, ki ga opra-
vljam. Namreč, kakšna je razlika med časopisom in glasilom? Seveda očitna in jo konec koncev izdajata že 
imeni. Glasilo je pač glas nekoga, tistega, ki ga izdaja, in prinaša samo tiste informacije in v takšni obliki, kot 
so v interesu izdajatelja. Med glasila sodijo tudi občinski informatorji in interna glasila podjetij, organizacij. 
Časopis (čas-opis oziroma opis časa) kot javni medij pa je tisti, ki prinaša informacije o dogodkih in stvareh 
od zunaj, ki jih nekdo zapiše na nevtralen način in po novinarskih standardih zapisa. Izdajatelj ne more vpli-
vati na vsebino časopisa. Časopis sledi interesu javnosti, glasilo pa interesu izdajatelja. Toliko o vzporednicah 
med glasili, občinskimi informatorji in javnim medijem, kot je naš časopis! Da o razliki med novinarskimi 
žanri v časopisu in zapisih v glasilih in informatorjih ne govorim. Nič slabega o enih ali drugih, samo da ne bi 
kdo mislil, da lahko glasilo nadomesti časopis, gre namreč za popolnoma različna medija.

Pred vami je torej časopis, ki pokriva dogajanja v Spodnji Savinjski dolini, nekoliko okrnjen zaradi vre-
menske napovedi, ki nas je prikrajšala za nekaj kulture. A marec lahko vse spravi pod streho s svojimi prazni-
ki, posvečenimi ženam, mamam, očetom. Želim vam, da lahko v miru uživate marec, opravljate svoj poklic 
in srečujete več ljudi širokih pogledov!

Lucija Kolar
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Oblikovanje občinskih pro-
računov za leti 2015 in 2016 
je bilo tokrat zahtevnejše kot 
prejšnja leta. Višina povpreč-
nine in ostali podatki, ki so 
osnova za pripravo občin-
skih proračunov, so bili med 
vlado in obema združenjema 
slovenskih občin dogovorjeni 
šele konec januarja.

Po pogajanjih se je vlada z 
obema združenjema občin do-
govorila, da bo osnovna višina 
povprečnine oziroma znesek 
primerne porabe na prebivalca 
v prvi polovici letošnjega leta 
znašal 525 evrov (v letu 2012 

je bila višina 554,50 evra, lani 
536 evrov), v drugi polovici le-
tošnjega leta pa bo znižana za 
učinke tako imenovanih nuj-
nih sistemskih sprememb in 
bo znašala nekaj centov več kot 
500 evrov. Vlada se je v skladu 
z dogovorom zavezala, da bo 
zagotovila sistemske in izved-
bene ukrepe za znižanje stro-
škov občin ali pa bo ta sredstva 
zagotovila na drug način.

Glede tako imenovanega 21. 
člena Zakona o financiranju 
občin so se nazadnje le dogo-
vorili, da bodo vse občine le-
tos prejele 1 % soinvesticijskih 

sredstev, razliko do 2 % pa bi 
država poplačala in zapisala v 
dogovoru o višini povprečnine 
za leto 2016. 

Občina Žalec je proračuna za 
letošnje in prihodnje leto potr-
jevala v ponedeljek in med prvo 
in drugo obravnavo prilagodila 
višino letošnje povprečnine na 
525 evrov. Občina Prebold je 
pri pripravi letošnjega prora-
čuna upoštevala najprej s strani 
vlade napovedano precej zni-
žano povprečnino – 494 evrov, 
braslovški občinski proračun 
pa je sestavljen, upoštevajoč 
525 evrov povprečnine.     K. R.

Povprečnine navzdol

Te dni sta bila objavljena 
kar dva razpisa za nagrade 
najboljšim inovatorjem v na-
šem okolju, ki se iztečeta ko-
nec marca oz. prve dni aprila.

Območno razvojno partner-
stvo Spodnje Savinjske doline 
tudi letos izbira Inovatorja leta 
Spodnje Savinjske doline 2014, 
in sicer v kategorijah patenti, 
izboljšave izdelkov in izbolj-
šave tehnoloških postopkov. 
Razpis je bil objavljen na sple-
tnih straneh Razvojne agencije 
Savinja prejšnji petek, obja-
vljen pa je tudi v tokratni šte-
vilki Utripa Savinjske doline. 

Rok za prijavo na razpis, ki je 
namenjen inovatorjem in ino-
vacijam iz šestih občin Spodnje 
Savinjske doline, je 27. marec.

Regionalna gospodarska 
zbornica Celje pa je objavila 
razpis za podelitev priznanj 
in diplom inovacijam v regiji 
za leto 2014/2015. Pravico do 
prijave imajo različni gospo-
darski subjekti ali posamezni-
ki, samostojni inovatorji s širše 
Celjske regije oz. z območja, ki 
ga pokriva Regionalna gospo-
darska zbornica Celje. Zainte-
resirani se lahko prijavijo do 3. 
aprila.                                   L. K.

Razpisi za inovatorje

Časopis Utrip Savinjske doline odkupujejo za svoja 
gospodinjstva občine Braslovče, Prebold in Tabor.

ZKŠT Žalec pa zagotavlja, da jih prejmejo gospodinjstva 
žalske občine. Utrip Savinjske doline je mogoče kupiti

v trgovinah Brglez na Vranskem 
in Davidov Hram v Andražu nad Polzelo.

Oglašujte z nami, 

utripamo z vami

www.zkst-zalec.si/utrip

 03/712 12 80
  zkst.utrip@siol.net

Že kakšno deseto leto so 
našo dolino obiskali tudi ku-
renti iz Destrnika v Sloven-
skih goricah. 

Velika skupina, sekcija v 
okviru  tamkajšnjega turistične-
ga društva, potrebuje za prevoz 

oblačil kar manjši tovornjak. 
Letos so obiskali tudi  prebold-
skega župnik Damjana Ratajca, 
saj so izvedeli, da je župnik iz 
Destrnika njegov nekdanji so-
šolec. Nastopili pa so med dru-
gim tudi pred preboldskim ga-

silskim domom in v Gotovljah. 
Kurenti iz Velenja pa so pre-
ganjali zimo v Žalcu, Galiciji, 
na Vranskem in še kje. Pustu v 
dolini se je letos poznalo varče-
vanje, a vseeno je bilo zabavno. 
Več na str. 8 in 9.                D. N.

Kurenti preganjali zimo

Kurenti z Destrnika prihajajo v našo dolino že 10 let.


